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➢ مؤشرسوق الخرطوم لألوراق املالية
Khartoum Stock Exchange Index
أقفل مؤرش سوق اخلرطوم لالوراق املالية ) (K30عند مس توي  13317.408نقطة مسجال ارتفاعا بنس بة  %1.12مقارنة ابلشههر السهاب  .أمها القاهة السهوق ة
للسوق فقد بلغت  47,939,220,347جنيه بنس بة ارتفاع بلغت  %0.4مقارنة ابلشهر الساب .
• السوق الثانوية:

Secondary Market

• إجمالي التداوالت داخل السوق:
بلغ اجاميل الوراق املالية املتداوةل داخل القاعة  6,838,356ورقة بقاة  811,042,206جنهيا نفذت من خالل  1,748صفقة.
• األسهم املتداولة

Shares Trade

بلغ اجاميل السهم املتداوةل خالل شهر ديسمرب5,082,648سهام بقاة  35,109,230جنهيا نفذت من خالل  55صفقة .

• الصكوك

Sukuk

بلغ اجاميل صكوك الصنادي املتداوةل لشهر ديسمرب عدد  303,360صك بقاة  24,593,522جنهيا نفذت من خالل  44صفقة.
• الشهادات اإلستثمارية

Shahama

بلغ اجاميل الشهادات الستامثرية املتداوةل لشهر ديسمرب عدد  1,452,348شهادة بقاة  751,339,455جنهيا نفذت من خالل  1,649صفقة.
▪ السوق الثالثة

Third Market

تشمل السوق الثالثة التحويالت خارج القاعةة ثثةل التحةويالت الااليةةة  -األصةو والرةرو  -واألقةار ىتةا الجر ةة الثالثةة  -التحةويالت ارريةةة
إضافة ليتحويالت اليت تتم خارج السودان والتناز واهلبة والتحويالت اليت تتم إبواثر قضالةه).
بيغ عجد األوراق املالةة اليت مت حتوييها خارج القاعة خال شهر

ديسمرب  673,825ورقة مالية .

• حتويالت الشركات ثزدو ة اردراج :
تا ة ة ة ةةر الش ة ة ة ةةركات املزدو ة ة ة ةةة اردراج رج ة ة ة ةةا ش ة ة ة ةةركات املس ة ة ة ةةا ة الااث ة ة ة ةةة املجر ة ة ة ةةة
املجر ة

اال واق وفقاً رىتكام القوانني والتايةمات واليوالح الصادرة لجى كل وق.

مت حتويل عجد  134,288هم ث ا هم ثصر السالم ث
▪

اكث ة ة ة ةةر ث ة ة ة ة

ة ة ة ةةوق ىتة ة ة ة ة ي ة ة ة ةةتم ت ة ة ة ةةجاو ا ة ة ة ةةهم ة ة ة ة الش ة ة ة ةةركات

إحصائيات موجزة

وق اخلرطوم لالوراق املالةة إيل وق ديب املايل .

Market at a Glance
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▪

مؤشر سوق الخرطوم  30االسبوعي
13400
13300
13200

index

13100
13000
9-Dec 16-Dec 23-Dec 30-Dec

املؤرش احلايل
13317.408
▪ ملخص التداول
رأس املال السويق Market Cap.
عدد الاسهم volume of shares
قاة السهم value of shares
الصفقات Transactions

2-Dec

التغري
%1.12

املؤرش الساب
13170.069
Trading Summary

47,939,220,347
5,082,648
35,109,230
55

▪ القطاعات الكرث تداول من ح ث عدد السهم Most active sector of volume of shares
عدد الاسهم
القطاع
البنوك وشركات االستثمار
اإلتصاالت والوسائط
التأمين
اإلستثمار والتنمية
التجاري
اإلجمالي

النس بة%

4,912,133

97

143,028

2.8

9,869

0.19

7,496

0.15

4,122

0.08
5,076,648
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▪ الرشاكت الكرث ارتفاعا من ح ث قاة التداول Most actives company in terms of value
امس الرشكة
الرتتيب
1
2
3
4
5

بنك ف صل الساليم السوداين
بنك املال املتحد
بنك اخلرطوم
بنك التضامن الساليم
مجموعة سوداتل

▪ القاة السوق ة قطاعيا Market Capitalizations sector
القطاع
البنوك ورشاكت الاستامثر
قطاع التأمني
القطاع الصناعي
القطاع التجاري
الاستامثر والتمنية
القطاع الزراعي
التصالت والوسائط
رشاكت الوساطة

▪

قاة السهم
19,274,619
8,809,642
3,788,424
1,776,663
688,683

رأس املال السويق
20,473,892,223.49
372,237,749.90
309,840,588.48
19,181,141,675.97
1,013,909,529.76
223,334,884
6,120,539,755.25
244,323,939.83

الصكوك الكرث ارتفاعا من ح ث جحم التداول Most actives Sukuk in terms of valuee
جحم التداول
الصك
212,171,422
شهامة(2018/04/01)77.4
108,750,882
شهامة (2018/01/01 )76.1
99,527,934
شهامة (2018/04/01 )77.2
67,751,776
شهامة (2018/04/01 )77.11
67,026,306
شهامة (2018/01/01 )76.12

▪ الصكوك الكرث ارتفاعا من ح ث عدد الصكوك Most actives Sukuk in terms of volume
عدد الصكوك املتداوةل
الصك
416,856
شهامة(2018/04/01)77.4
199,719
شهامة (2018/01/01 )76.1
195,937
شهامة (2018/04/01 )77.2
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شهامة (2018/04/01 )77.11
شهامة (2018/01/01 )76.12
▪ صكوك الاكرث ارتفاعا من ح ث عدد الصفقات
الصك
شهامة (2018/01/01 )76.1
شهامة ( 2018/01/01 )76.2
شهامة(2018/01/01)76.5
شهامة (2018/01/01 )76.12
شهامة (2018/07/01 )78.1

133,552
132,272
Most active Sukuk in terms of transactions
عدد الصفقات
647
276
129
93
90
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